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Osio 1: Taidosta ammatiksi, Ville Ranta (kesto 00:01 - 18:43)

1) Miten Ville Rannasta tuli pilapiirtäjä?
V: Ville on aina pitänyt piirtämisestä ja tehnyt siitä itselleen ammatin. Hänelle on luontevaa piirtää 
provokatiivisia ja kohua aiheuttavia kuvia. Hänelle alettiin tarjota erään piirroksen aiheuttaman kohun 
myötä töitä lehtien pilapiirtäjänä.

2) Minkälainen pilapiirrosperinne Suomessa on Villen mukaan?
V: Meillä on huomattavasti kiltimpi ja maltillisempi perinne kuin esimerkiksi Ranskassa.

3) Miksei Villen unelma ammatista sarjakuvanpiirtäjänä toteutunut?
V: Sarjakuva ei taiteen lajina ole kehittynyt sellaiseksi, että se olisi valtavirtaa ja siitä riittäisi elantoa 
kovin monelle tekijälle. Koko ala on polkenut paikallaan viimeiset sata vuotta. Villen mielestä 
sarjakuvalla voisi kertoa monipuolisemmin tarinoita maailmasta, jotta se menestyisi.

4) Miten Ville on yrittänyt luoda uraa sarjakuvataiteilijana?
V: Ville on mennyt Ranskaan, missä sarjakuvataiteella voisi menestyä. Hän on piirtänyt sarjakuvia 
kovalla kunnianhimolla ja uskonut itseensä. Pienetkin onnistumiset ovat antaneet toivoa jatkaa 
valitsemallaan tiellä.

5) Miten läpimurto ulkomailla tehdään?

V: Läpimurron tekemiseen ei ole olemassa valmista kaavaa. Ja erityisesti Euroopan reuna-alueilta 
ei ole helppoa lähteä valloittamaan kansainvälisiä kenttiä. Euroopan laitamilta tulevat eivät ole 
lähtökohtaisesti uskottavia, koska ei ole perinteitä ja pitkää kulttuurihistoriaa taiteen alalla. Tähän 
liittyy myös suomalaisten huono itsetunto, ei uskota omaan menestymiseen.
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Osio 2: Taidosta ammatiksi, Ville Ranta (18:44 - 35:47)

6) Miten taito muutetaan ammatiksi?
V: Valmista reseptiä ei tähänkään ole. Tuuria tarvitaan aina mukaan, mutta keskeistä on uskallus luoda 
suhteita ja verkostoitua. Pitää olla mukana alan tärkeissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joista on hyötyä 
omalle uralle. Kaiken perusta on kova työnteko ja tekemisestä tykkääminen, esimerkiksi Ville on aina 
rakastanut piirtämistä.

7) Mikä on työn prosessi pilapiirtäjän ammatissa?
V: Ville piirtää Iltalehteen 2 kuvaa viikossa. Hän seuraa yhteiskunnallista keskustelua päivittäin eri 
medioista ja mietiskelee piirroksen aiheita. Hän keskustelee myös vaimonsa kanssa ja kuuntelee hänen 
yhteiskunnallisia huomioitaan. Piirtämispäivän aamuna idea on muhinut hänen mielessään valmiiksi ja 
sitten alkaa piirtäminen, joka vie aikaa paljon vähemmän kuin ideoiminen.

8) Mikä on taidealalla kehittymisen edellytys?
V: Kaikki lähtee siitä, että tekee paljon työtä ja omaa tekemistä täytyy myös kyetä kyseenalaistamaan. 
Pitää uskoa olevansa hyvä siinä mitä tekee. Useimmiten se vaatii myös oman suunnan muuttamista ja 
uusien vaihtoehtojen hakemista, jotta omasta intohimosta voi tehdä ammatin itselleen ja kehittyä siinä.

9) Mikä taidealla uran luomisessa on vaikeaa?
V: Yleensäkin elannon saaminen taidealalla on hankalaa. Kannattaa miettiä, millä keinoin voisi päästä 
eteenpäin. Helppoa se ei ole.

10) Mitä Ville tarkoittaa sanomalla ”Sinusta voi tulla jotain.”?
V: Kannattaa olla valmis muuttamaan suunnitelmiaan. Se ei tarkoita alistumista vaan luovuutta. Monet 
asiat voivat olla kivoja ja hyödyllisiä.
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